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Ἡ Ἁ γί α Φ ωτε ι νή , ἡ Ἰσα π όσ τ ο λ ο ς
Ἡ Ἁγία Φωτεινή ἔζησε στά χρόνια τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν περιοχή τῆς Σαμάρειας
τῆς Παλαιστίνης, στήν πόλη Σιχάρ. Μάλιστα
ζοῦσε ἔκλυτο βίο. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής (Δ΄ κεφάλαιο, 1-42 στίχοι τοῦ Εὐαγγελίου του),
μία μέρα ἡ Σαμαρείτισσα
συνάντησε τόν Ἰησοῦ
Χριστό, ὅταν πῆγε ἔξω
ἀπό τήν πόλη νά γεμίσει
τή στάμνα της ἀπό τό
πηγάδι τοῦ Ἰακώβ. Ὁ
Χριστός τῆς ζήτησε νά
τοῦ δώσει νερό καί αὐτή
παραξενεύτηκε γιατί
τότε οἱ Ἰουδαῖοι καί οἱ
Σαμαρεῖτες δέν εἶχαν
σχέσεις. Ὅταν τό εἶπε
αὐτό στόν Κύριο, Αὐτός
τῆς ἀπάντησε ὅτι ἄν ἤξερε ποιός εἶναι, θά τοῦ
ζητοῦσε αὐτή νερό πού
δέν τελειώνει ποτέ καί
ὅταν τό πιεῖ κάποιος δέν
ξαναδιψᾶ. Τῆς ἀποκάλυψε ὅτι Αὐτός εἶναι «τό ὕδωρ τό ζῶν»,
δηλαδή τό ζωντανό νερό καί ἡ ἀστείρευτη
πηγή τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης, τῆς
φανέρωσε γεγονότα ἀπό τή ζωή της καί
ἐκείνη συγκλονίσθηκε. Μετά ἀπό αὐτή τή
συνομιλία, ἡ Ἁγία Φωτεινή πίστεψε στόν
Χριστό καί κάλεσε τούς συμπολίτες της
νά τρέξουν νά Τόν συναντήσουν.

Αὐτό τό «πνευματικό ὕδωρ» πού ἔδωσε
ὁ Χριστός στή Σαμαρείτιδα, ἦταν ἡ αἰτία
νά ἀλλάξει ἡ ζωή της καί νά βαπτισθεῖ μέ
τό ὄνομα Φωτεινή ἀπό τούς Ἀποστόλους
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μετά τήν
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Μαζί της βαπτίσθηκαν οἱ δύο γιοί καί οἱ
ἀδελφές της, μέ τούς ὁποίους κήρυξε τό Εὐαγγέλιο
τοῦ Χριστοῦ στή Συρία,
τή Φοινίκη, τήν Παλαιστίνη, τήν Αἴγυπτο, τήν
Καρχηδόνα καί τή Ρώμη,
γι᾽ αὐτό καί ὀνομάζεται
Ἰσαπόστολος.
Ἡ Ἁγία Φωτεινή κήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μέ
θερμή πίστη καί αὐταπάρνηση μαζί μέ τίς πέντε
ἀδελφές της, Ἀνατολή,
Φωτώ, Φωτίδα, Παρασκευή καί Κυριακή καί
τόν μικρό της γιό Ἰωσήν.
Ἐπίσης θερμός χριστιανός
εἶχε γίνει καί ὁ μεγάλος
της γιός Βίκτορας, πού βαπτίσθηκε μέ τό
ὄνομα Σεβαστιανός, καί εἶχε τό βαθμό τοῦ
στρατηλάτη στό ρωμαϊκό στρατό. Αὐτό
ἐνόχλησε πολύ τόν αὐτοκράτορα Νέρωνα,
ὁ ὁποῖος ὅταν ἔμαθε ὅτι ἡ Ἁγία Φωτεινή
ἔκανε Χριστιανές τήν κόρη του Δομνίνα
καί ἄλλες γυναῖκες, φυλάκισε τήν Ἁγία καί
τήν ὑπέβαλε σέ φρικτά μαρτύρια.

Ἡ Ἁγία Φωτεινή παρέδωσε τήν ψυχή της
στόν Κύριο, μετά ἀπό ἀτελείωτα βασανιστήρια ἀπό τόν αὐτοκράτορα Νέρωνα.
Ἐπίσης, μαζί μέ τήν Ἁγία Φωτεινή μαρτύρησαν οἱ δύο γιοί της καί οἱ πέντε ἀδελφές

της. Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη της
στίς 26 Φεβρουαρίου, καθώς καί τήν Ε´
Κυριακή μετά τό Πάσχα.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα: Ὁ κῆπος τοῦ Ἁγίου καί τά λιοντάρια
Ὁ Μέγας Ἀντώνιος γεννήθηκε στήν
Αἴγυπτο ἀπό γονεῖς Χριστιανούς. Γράμματα δέν ἔμαθε, αὐτό ὅμως δέν τόν ἐμπόδισε ν’ ἀποκτήσει τήν «ἔσω σοφίαν», ἡ
ὁποία τόν ἔκανε γνωστό σέ ὅλο τόν κόσμο, ὥστε ἡ Ἐκκλησία μας νά τόν ἀποκαλεῖ «καθηγητή τῆς Ἐρήμου». Ὁ Ἅγιος
κοιμήθηκε σέ βαθύ γῆρας, σέ ἡλικία 105
ἐτῶν.
Τό Μοναστήρι τοῦ
Μεγάλου Ἀντωνίου
βρισκόταν ἐπάνω σ’
ἕνα βουνό, σέ τόπο
ὡραῖο ἀλλά τραχύ,
ὅπου ὑπῆρχε καί μιά
πηγή. Γύρω ἀπό τήν
πηγή ὑπῆρχαν μεγάλοι φοίνικες, πού
ἔδιναν πολύ καί
γλυκύτατο καρπό
καί πρόσφεραν μιά
νότα δροσιᾶς μέσα
στήν ἔρημο. Δίπλα
ἀκριβῶς ἁπλωνόταν καί ὁ κῆπος τοῦ Μοναστηριοῦ, ὅπου
ὁ Μέγας Ἀντώνιος εἶχε τήν συνήθεια νά
περνᾶ πολλές ὧρες τῆς ἡμέρας, ἀλλά
καί τῆς νύχτας. Εἶχε φυτέψει ἀμπέλι, διάφορα ὀπωροφόρα δέντρα, καί μέ τά ἴδια
του τά χέρια εἶχε κτίσει καί μιά στέρνα
γιά νά ποτίζει τόν κῆπο. Ὅλα αὐτά τά

φρόντιζε καθημερινά μέ πολύ κόπο καί
ἀγάπη. Τόν πρῶτο καιρό ὅμως, ἕνα κοπάδι
λιοντάρια, πού προσπαθοῦσαν νά σβήσουν τήν δίψα τους στά νερά τῆς πηγῆς,
ἔμπαιναν στόν κῆπο τῆς Μονῆς καί προξενοῦσαν πολλές καταστροφές.
Βλέποντάς τα ὁ Ἅγιος πῆρε μία ράβδο,
πλησίασε ἕνα ἀπό αὐτά, πού ἔμοιαζε νά
εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς ἀγέλης, καί τό πρόσταξε νά φύγει. Ὤ τοῦ
θαύματος, τό λιοντάρι
στάθηκε καί ὁ Ἅγιος
τό χτύπησε ἐλαφρά
στά πλευρά λέγοντας:
-Γιατί μέ ἀδικεῖτε,
ἐνῶ ἐγώ καθόλου δέν
σᾶς ἀδίκησα; Γιατί
τρῶτε τούς καρπούς,
γιά τούς ὁποίους καθόλου δέν ἐκοπιάσατε; Φύγετε ἀμέσως
καί μήν τολμήσετε νά
μπεῖτε ξανά στόν
κῆπο μου.
Καί πράγματι, ὅπως εἶπε ὁ Ἅγιος, ἀπό
τήν στιγμή ἐκείνη τά λιοντάρια δέν ξαναμπῆκαν στόν κῆπο. Πήγαιναν μόνο
στήν πηγή, ἔπιναν νερό νά ξεδιψάσουν
καί ἔφευγαν.
(Ἀπό τόν «Μέγα Συναξαριστή»)

Λύση αἰνιγμάτων: 1. Τό ὄνειρο, 2. Τό ποτάμι, 3. Τό κερί, 4. Ὁ καθρέφτης, 5. Ὁ κόκορας, 6. Ὁ καπνός, 7. Τό καρπούζι,
8. Ἡ φωτογραφία, 9. Ἡ σκιά, 10. Ὁ ἄνεμος. Λύση Παροιμιῶν: 1γ, 2γ, 3γ, 4β, 5γ, 6β, 7γ, 8α, 9α, 10γ., 11γ. Λύση Ἀκροστιχίδας
Μακαρισμῶν: ΜΑΡΙΑ, ΑΓΑΠΑΤΕ, ΚΥΡΙΕ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΡΟΥΘ, ΙΩΑΚΕΙΜ, ΣΙΜΩΝ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΟΡΘΡΟΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.
Λύσεις ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ, 2. ΑΝΑΜΟΝΗ, 3. ΝΟΣΟΚΟΜΑ, 4. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 5. ΑΡΒΥΛΑ, 6. ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ, 7. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ, 8. ΕΞΟΧΗ, 9. ΑΚΑΚΙΑ. Λύση σταυρόλεξου: 1. ΤΡΙΩΔΙΟ, 2. ΑΠΟΚΡΕΩ, 3. ΤΕΛΩΝΗ, 4. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, 5. ΑΓΡΥΠΝΙΑ, 6. ΑΣΩΤΟΣ, 7. ΙΩΣΗΦ (ΣΑΜΑΚΟΣ), 8. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ, 9. ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ, 10. ΑΡΓΙΑ, 11.
ΚΑΛΟΣΥΝΗ, 12. ΤΩΒΙΤ. Λύση Κρυπτόλεξου: 1. ΑΠΟΚΡΕΩ, 2. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, 3. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, 4.ΝΗΣΤΕΙΑ, 5. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, 6. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, 7. ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 8. ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΟΝΑΣ, 9. ΜΕΤΑΝΟΙΑ, 10. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ, 11.ΠΡΟΔΟΣΙΑ, 12. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ.

Οἱ ἀπορίες μας...
-Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς νηστείας;
Ἡ λέξη νηστεία εἶναι σύνθετη καί προέρχεται ἀπό τό ἀρνητικό μόριο νη καί
τό ρῆμα ἐσθίω πού σημαίνει τρώγω. Νηστεύω σημαίνει ἀπέχω ἀπό τροφή, δέν
τρώω. Ὅμως, ὁ σκοπός τῆς νηστείας
δέν εἶναι ἡ ἀποχή ἀπό τίς τροφές. Ἡ νηστεία εἶναι τό μέσο πού βοηθᾶ στήν
ἀποφυγή κάθε πάθους καί ἁμαρτίας,
πού ἀλλοιώνουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου
καί τόν ἐμποδίζουν νά δεῖ καθαρά ποιό
εἶναι τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς. Τόν
βοηθᾶ πολύ, μαζί μέ τίς ἄλλες ἀρετές,
ὅπως εἶναι ἡ ἐγκράτεια, ἡ ταπείνωση, ἡ
ἀγάπη, ἡ ὑπομονή, ἡ πίστη, νά καλλιεργεῖ
τόν ἐσωτερικό του κόσμο καί νά ἐπικοινωνεῖ μέ τόν Δημιουργό του Θεό. Ἡ ἐσωτερική
κάθαρση τοῦ ἀνθρώπου δέν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπό τή νηστεία τῶν τροφῶν ἀλλά κυρίως
ἀπό τή συνεχή μετάνοια καί τήν ἀποχή ἀπό τό κακό πού προξενεῖ ἡ ἁμαρτία. Ἐκτός
ἀπό τήν τροφική νηστεία στήν πνευματική ἄσκηση βοηθοῦν ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ προσευχή,
ἡ ἀκρόαση καί ἡ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ συγχωρητικότητα στούς ἐχθρούς, ἡ
ἀποχή ἀπό τή μνησικακία.
Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο ἡ νηστεία εἶναι ἕνας ἀγώνας πού
ὅλοι πρέπει νά κάνουμε γιά νά καθαρίσουμε τήν καρδιά μας, ἔτσι ὥστε νά κατοικήσει
μέσα μας ὁ Χριστός. Καί ἄν πολλές φορές φαίνεται δύσκολος καί ἀκατόρθωτος, δέν
πρέπει νά ἀπελπιζόμαστε, γιατί δίπλα μας, βοηθός καί συμπαραστάτης μας εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός. Ἀρκεῖ νά θέλουμε νά ξεκινήσουμε τόν ἀγώνα καί νά ζητοῦμε τή
βοήθειά Του σέ κάθε δυσκολία. Ὅπως τονίζει ὁ ἴδιος ἅγιος: «Νηστεύεις; Ἀπόδειξέ το,
διά μέσου τῶν ἴδιων τῶν ἔργων. Ἄν δεῖς φτωχό, νά τόν ἐλεήσεις. Ἄν δεῖς ἐχθρό, νά συμφιλιωθεῖς μαζί του. Ἄν δεῖς μία ὄμορφη γυναίκα, νά τήν ἀντιπαρέλθεις. Ἄς μή νηστεύει,
λοιπόν, μόνο τό στόμα, ἀλλά καί τό μάτι καί ἡ ἀκοή καί τά πόδια καί τά χέρια καί ὅλα
τα μέλη τοῦ σώματός μας… Διότι τί ὄφελος ἔχουμε, ὅταν ἀπέχουμε ἀπό πουλερικά καί
ψάρια, δαγκώνουμε ὅμως καί κατατρώγουμε τούς ἀδελφούς μας;».

Αἰνίγματα
1. Ἅμα βλέπω δέν τό βλέπω καί τό
βλέπω ὅταν δέν βλέπω. Τί εἶναι;
2. Πάει πάει καί πίσω δέ γυρνάει. Τί
εἶναι;
3. Τί εἶναι ἐκεῖνο πού γεννιέται στά
λουλούδια καί πεθαίνει στήν ἐκκλησία;
4. Μέ κοιτάζεις, σέ κοιτάζω, τρῶς, τρώω,
γελᾶς, γελάω, ἄνθρωπος δέν εἶμαι. Τί
εἶμαι;
5. Βασιλιάς δέν εἶμαι, κορώνα φοράω.
Ρολόι δέν εἶμαι, τίς ὧρες μετράω. Τί εἶμαι;
6. Ἔχω μητέρα κόκκινη κι ἐγώ γεννιέμαι
μαῦρο, φτερά δέν ἔχω, μά πετῶ τά σύν-

νεφα γιά νά βρῶ. Τί εἶμαι;
7. Πράσινο σπιτάκι, κόκκινα παραθυράκια, μέσα κατοικοῦνε μαῦρα ἀραπάκια.
Τί εἶναι;
8. Ἄν εἶμαι νέος, μένω νέος. Ἄν εἶμαι
γέρος, μένω γέρος. Τί εἶμαι;
9. Δέ μπορεῖς νά τό δεῖς κι ὅμως εἶναι
πάντα μπροστά σου; Τί εἶναι;
10. Σφυρίζει, βουίζει, βογγάει, τρίζει,
τόν ἀκοῦς μά δέν τόν βλέπεις. Τί εἶναι;
Κατηχητικό Σχολεῖο
Ἐνορίας Παλαικάστρου

Τό χ ιο ῦμ ο ρ εἶ να ι . .. ζω ή !!!
Στό μάθημα τῆς πατριδογνωσίας ρωτᾶ ὁ
δάσκαλος:
-Ποῦ βρίσκονται τά ὀρυκτά;
-Μέσα στή γῆ, ἀπαντάει ἕνας μαθητής.
-Ὡραῖα. Πές μου λοιπόν ἕνα ὀρυκτό.
-Ἡ πατάτα!

-Γιατί οἱ Σκωτζέζοι δέν πᾶνε διακοπές;
-Γιατί στό βουνό οἱ τιμές εἶναι πολύ ψηλές
καί στή θάλασσα πολύ ἁλμυρές!

Διάλογος μεταξύ κόρης καί μάνας:
-Μαμά, πόσο πολύ ἀξίζω γιά σένα;
-Ἑκατομμύρια ἀξίζεις…
Ἔ! ἀπό τά πολλά ἑκατομμύρια πού ἀξίζω
δέ μοῦ δίδεις δέκα Εὐρώ νά πάρω μία πίτσα…

Στό σχολεῖο ὁ δάσκαλος ρωτᾶ γιά τά
σημεῖα τῆς στίξης:
- Βασίλη, τί εἶναι ἡ παύλα (-);
Καί ὁ Βασίλης μέ σιγουριά ἀπαντᾶ:
- Τό θηλυκό τοῦ Παύλου, κύριε!

ξξξ

ξξξ

Λίγο πρίν τό φαγητό ἡ μητέρα βλέπει τά
βρόμικα χέρια τῆς μικρῆς κόρης καί τῆς
λέει:
-Δέν πιστεύω νά φᾶς μ᾽αὐτά τά χέρια;
-Μήπως ἔχω κι ἄλλα, μανούλα μου;

ξξξ

Κατά τή διάρκεια προεκλογικῆς περιόδου
ὑποψήφιος βουλευτής ὑπόσχεται ἀπό τήν
ἐξέδρα στό συγκεντρωμένο πλῆθος:
-Σᾶς ζητῶ νά μέ ψηφίσετε, γιά νά συντρίψω ὅλους τούς παρασιτισμούς τῆς Δημόσιας ζωῆς, τούς σωβινισμούς, τούς καιροσκοπισμούς καί νά σᾶς ἀπαλλάξω ἀπό
τούς τυχοδιωκτισμούς…
Ὁπότε μιά γιαγιά πού τόν ἄκουγε ἀπό τό
ἀπέναντι μπαλκόνι φωνάζει:

-Μπράβο γιόκα μου! Καί γιά τούς ρευματισμούς νά κάνεις κάτι…

ξξξ
ξξξ

ξξξ

Μιά μαθήτρια ζητᾶ ἀπό τόν καθηγητή
της νά τῆς ἐξηγήσει τή διαφορά ἀνάμεσα
στόν χρόνο καί τήν αἰωνιότητα.
Καί ὁ καθηγητής τῆς ἀπαντᾶ:
-Θά μποροῦσα νά σοῦ τό ἐξηγήσω, ἄν
εἶχα χρόνο. Μά κι ἄν ἀκόμη εἶχα χρόνο,
ἐσύ θά χρειαζόσουν μιά αἰωνιότητα γιά νά
τό καταλάβεις…

ξξξ

Ἡ δασκάλα ἐπιπλήττει γιά ἄλλη μιά φορά
τήν Ἄννα γιατί κάνει πολύ φασαρία.
-Ἄννα, πῶς μπόρεσες μέσα σέ μία μέρα
νά κάνεις τόσες πολλές ἀταξίες;
-Γιατί σήμερα σηκώθηκα πολύ πρωί…

’Αντιστοίχιση
Ἄσωτος υἱός
Α´ Κυριακή Τριωδίου
Χριστός
Ἀρχιερέας
Προφήτης
Μεσσίας
Θεοτόκος
Ρίζα
Ζαχαρίας
Β´ Κυριακή Τριωδίου
Ἰεσσαί
Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης
Μέγας Βασίλειος
9 Μαρτίου
Δαβίδ
Παρασκευή Ε´ Νηστειῶν
Ἅγιοι Σαράντα
Θεία Λειτουργία
Ἀκάθιστος Ὕμνος
Βασιλιάς
Τελώνης & Φαρισαῖος
Εὐαγγελισμός
Μέγας Κανόνας
Μιχαίας
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Τό λάδι καί ἡ ἀλήθεια βγαίνει στήν
ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ.
α) Τό λάδι βγαίνει πάντα στήν ἐπιφάνεια
τοῦ νεροῦ.
β) Ἡ ἀλήθεια πρέπει πάντα νά παρουσιάζεται.
γ) Ἡ ἀλήθεια πάντα ἀποκαλύπτεται.

πππ

2. Μέ στραβό ἄν κοιμηθεῖς, τό πρωί θ᾽
ἀλληθωρίζεις.
α) Νά κοιτάζεις ἀλλοῦ, ὅταν βλέπεις στραβούς.
β) Οἱ τυφλοί ἀπό τή ζήλεια τους μᾶς βγάζουν τό μάτι.
γ) Οἱ κακές συναναστροφές διαφθείρουν.

πππ

3. Ἄλλος σπέρνει καί θερίζει κι ἄλλος
πίνει καί μεθάει.
α) Ἡ σπορά κι ὁ θερισμός πρέπει νά γίνονται τίς κατάλληλες ἐποχές.
β) Οἱ μεθυσμένοι δέν μποροῦν νά κάνουν
γεωργικές ἐργασίες.
γ) Καμιά φορά ὁ ἐργαζόμενος δέν ἀπολαμβάνει τούς καρπούς τῶν κόπων του.

πππ

4. Ἄκουγε γέρου συμβουλή καί παιδεμένου γνώση.
α) Οἱ γέροι εἶναι πιό σοφοί ἀπό τούς
νέους.
β) Πρέπει νά σεβόμαστε τίς συμβουλές
τῶν ἔμπειρων καί τῶν μορφωμένων.
γ) Οἱ γέροντες καί οἱ μορφωμένοι εἶναι
σοφά ἄτομα.

πππ

5. Παλιό γιατρό καί γέρο καπετάνιο νά
γυρεύεις.
α) Οἱ γιατροί κι οἱ καπετάνιοι δουλεύουν
μέχρι νά γεράσουν.
β) Πρέπει νά ἐμπιστεύεσαι τήν πεῖρα τῶν
γερόντων.
γ) Ἡ πολύχρονη γνώση καί ἡ ἐμπειρία
εἶναι χρήσιμες στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων.

πππ

6. Κάθε πουλάκι χαίρεται μέ τό κελάηδημά του.
α) Ὅλα τά πουλάκια χαίρονται ὅταν κελαηδοῦν.
β) Κάθε ἄνθρωπος χαίρεται γιά τά χαρί-

σματά του.
γ) Τό κελάηδημα τῶν πουλιῶν εἶναι πολύ
εὐχάριστο.

πππ

7. Μήτε δέντρο χωρίς ξεράδι, μήτε ἄνθρωπος χωρίς ψεγάδι.
α) Ὅλα τά δέντρα ἔχουν ξερά καί χλωρά
κλαδιά.
β) Εἶναι ψεγάδι στά δέντρα νά ἔχουν ξερά
κλαδιά.
γ) Κάθε ἄνθρωπος ἔχει προτερήματα,
ἀλλά καί ἐλαττώματα.

πππ

8. Τό ἀμπέλι θέλει ἀμπελουργό, τό σπίτι
νοικοκύρη.
α) Κάθε ἐργασία καί δραστηριότητα θέλει
τό κατάλληλο πρόσωπο.
β) Πρέπει νά φροντίζουμε τό ἀμπέλι ὅπως
φροντίζουμε τό σπίτι μας.
γ) Κάθε σπίτι γιά νά διατηρηθεῖ καθαρό,
χρειάζεται μιά νοικοκυρά νά τό περιποεῖται.

πππ

9. Συμπεθέροι καί κουμπάροι, τόν πρῶτο
χρόνο ἔχουν χάρη.
α) Οἱ καλές σχέσεις μεταξύ συμπεθέρων
καί κουμπάρων διαρκοῦν λίγο καιρό.
β) Οἱ συμπεθέροι καί οἱ κουμπάροι χαίρονται μονάχα τόν πρῶτο χρόνο τῆς γνωριμίας τους.
γ) Οἱ συμπεθέροι χαίρονται νά βρίσκονται
μέ τούς κουμπάρους τους.

πππ

10. Βάρα τοῦ μαχαιριοῦ γροθιά, νά δεῖς
ποιός θά πονέσει.
α) Ἄν χτυπήσουμε μέ γροθιά ἕνα μαχαίρι,
τό χέρι μας θά ματώσει.
β) Προσοχή στήν ἄσκοπη χρήση τοῦ μαχαιριοῦ.
γ) Δέν πρέπει νά τά βάζουμε μέ τούς
ἰσχυρότερους, γιατί θά πληγωθοῦμε.

πππ

11. Τροχός πού γυρίζει σκουριά δέν πιάνει.
α) Τό ἀντικείμενο πού μένει ἀκίνητο
χαλάει καί σκουριάζει.
β) Γιά νά μή σκουριάζουν οἱ τροχοί πρέπει
νά μετακινοῦνται.
γ) Ἡ δραστηριότητα βελτιώνει τίς ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἀκροστιχίδα τῶν Μακαρισμῶν
Μ____
Ἡ μητέρα τοῦ Χριστοῦ.
Α______
«… ἀλλήλους».
Κ____
… Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με!
Α_______
Τή γιορτάζουμε τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.
Ρ___
Ἡρωϊκή γυναίκα καί ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης.
Ι______
Ὁ πατέρας τῆς Παναγίας.
Σ____
Ἕνας ἀπό τούς Δώδεκα Μαθητές.
Μ_______
Ἦταν καί οἱ Ἅγιοι Σαράντα.
Ο_____
Μία ἀπό τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ι_________
Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ Πανάγιος Τάφος τοῦ Κυρίου μας.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Χρωματῆστε τήν εἰκόνα τῆς παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ
καί τοῦ εὐσπλαχνικοῦ Πατέρα

ΣΥΝΤΑΓΗ: Τό Πρόσφορο
Υλικα: P 750 γραμμ. Σιταρένιο ἁλεύρι, τό μισό σκληρό (κίτρινο) καί τό ἄλλο μισό μαλακό,
QΛίγη Μαγιά (στό μέγεθος ἑνός ἀμυγδάλου) ἤ μία δόση παραδοσιακό προζύμι, O Ἕνα
κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι, π Χλιαρό νερό, O Ξυλόγλυπτη σφραγίδα, O Ἕνα ταψί (Νο
20)Q Μία λεκάνη
Τό πρόσφορο: Γιά νά γίνει τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πού εἶναι σκοπός τῆς Θείας
Λειτουργίας, εἶναι ἀπαραίτητο ὁ Ἱερέας νά ἔχει
τό πρόσφορο, γιά νά κάνει τήν προσκομιδή. Ἀπ᾽
αὐτό τό πρόσφορο βγάζει τόν «Ἀμνό», τό μεσαῖο
τετράγωνο πού χρειάζεται, γιά νά τελεσθεῖ τό
μυστήριο, τή μερίδα πρός τιμή τῆς Παναγίας καί
ἄλλες μερίδες γιά τούς Ἁγίους. Ἐπίσης, βγάζει
μερίδες γιά τήν ὑγεία τῶν ζωντανῶν χριστιανῶν
καί γιά τήν ἀνάπαυση τῶν νεκρῶν. Μέ τή δύναμη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά μεταβληθεῖ αὐτός ὁ
ἄρτος σέ Τίμιο Σῶμα τοῦ Κυρίου, πού θά ἀξιώσει
τόν κάθε πιστό νά μεταλάβει μαζί μέ τό Πανάχραντο Αἷμα Του (κρασί).
Τρόπος ἐκτέ λεσης: Γιά νά φτιάξουμε πρόσφορο διαλύουμε τή μαγιά σέ μισή κούπα τοῦ
χλιαροῦ νεροῦ. Προσθέτουμε 3 ἕως 4 κουταλιές τῆς σούπας ἀλεύρι καί ἀνακατεύουμε καλά. Τό
ἀφήνουμε νά σταθεῖ γιά περίπου 10 λεπτά καί νά αὐξηθεῖ σέ ὄγκο. Ἔπειτα, βάζουμε τό ἀλεύρι σέ
μία λεκάνη καί κάνουμε μία τρύπα στό κέντρο. Ρίχνουμε μέσα τό προζύμι ἤ τή μαγιά καί τό
ὑπόλοιπο χλιαρό νερό καί τό ζυμώνουμε μέχρι νά σχηματισθεῖ μία ἀπαλή καί ἐλαστική ζύμη.
Σκεπάζουμε τή ζύμη μέ πλαστική μεμβράνη καί τήν ἀφήνουμε σέ ἕνα ζεστό μέρος νά φουσκώσει
μέχρι νά διπλασιασθεῖ σέ ὄγκο, περίπου δύο (2)
ὧρες. Ἀκολούθως, ζυμώνουμε πάλι τή ζύμη γιά
περίπου πέντε λεπτά καί τή χωρίζουμε σέ δύο
ἴσα μέρη, πού σχηματίζουμε τό καθένα σέ μπάλα.
Πιέζουμε ἐλαφρά τίς μπάλες μέ τίς παλάμες μας
μέχρι νά σχηματίσουν κύκλους καί τίς ἀλευρώνουμε. Ἔπειτα βάζουμε τούς δύο κύκλους, τόν
ἕνα πάνω στόν ἄλλο, σέ ἕνα καλά ἀλευρωμένο
ταψί. Μετά, βουτᾶμε τή σφραγίδα στό ἀλεύρι
καί τήν πιέζουμε δυνατά στήν ἀλευρωμένη ἐπιφάνεια. Ὕστερα ἀπό περίπου πέντε λεπτά τήν
ἀφαιροῦμε προσεκτικά. Πρίν τό ψήσιμο τρυποῦμε τίς ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές γωνίες τοῦ
σταυροῦ μέ μιά ὀδοντογλυφίδα, γιά νά ἐπιτύχομε ἐπίπεδη ἐπιφάνεια. Τό ψήσιμο γίνεται στούς
200 βαθμούς γιά περίπου 15-20 λεπτά. Καλή ἐπιτυχία!
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Ἀπρο σδ όκ ητα Αἰν ίγματα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.

Πῶς λέγεται ὁ Βασίλης ὅταν εἶναι μεθυσμένος;
Πῶς λέγεται ἡ Ἄννα ὅταν μένει μόνη;
Πῶς λέγεται ἡ ἄρρωστη πού βρίσκεται σέ κώμα:
Πῶς λέγεται ὁ καρχαρίας τοῦ γλυκοῦ νεροῦ;
Πῶς λέγεται μιά βίλα στόν Ἄρη;
Πῶς λέγερται τό χαρτί ἀπό γυαλί;
Πῶς λέγεται ὁ ἀνεμοστρόβιλος στήν ἔρημο;
Ποιά λέξη ἔχει ἔξι (6) ὄχι;
Ποιό δένδρο εἶναι ἀγαθό;

Στ α υ ρ ό λ ε ξ ο
1. Ἔτσι λέγεται ἡ περίοδος ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί
τοῦ Φαρισαίου μέχρι
καί τό Πάσχα. 2. Ἡ Τρίτη Κυριακή τοῦ Τριωδίου. 3. Εἶναι παραδειγματική ἡ μετάνοια
τοῦ …. 4. Διαρκεῖ σαράντα μέρες. 5. Μαζί
μέ τή νηστεία καί τήν
προσευχή χαρακτηρί... υἱός. 7. Ὅσιος πού
ὁ
καί
Πατέρας
φιλόστοργος
Ὁ
6.
ζουν τή ζωή τῶν ἀσκητῶν.
γεννήθηκε στόν Ἀζωκέραμο τῆς Σητείας καί τό ἅγιο λείψανό του φυλάσσεται στή
Ζάκυνθο ἄφθορο. 8 Θεία Λειτουργία πού τελεῖται τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 9. Ὁ καλός… ἔδειξε ἀγάπη πρός τόν πλησίον. 10.
«…μήτηρ πάσης κακίας», ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι. 11. Εἶναι καί αὐτή
ἀρετή. 12. Ἕνα ἀπό τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Κατηχητικό Σχολεῖο Παλαικάστρου Σητείας

Τό κρυπτόλεξο τοῦΤριωδίου
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Βρές ὁριζόντια, κάθετα καί διαγώνια δώδεκα (12) λέξεις πού σχετίζονται μέ τήν
περίοδο τοῦ Τριωδίου.
Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

